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Plats och tid Vård- och omsorgskontoret, Vännäs 

Onsdagen den 11 maj 2022, kl 08:30 – 10:55 
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Henric Jakobsson (S), Ordförande 

Ingmarie Lindqvist (C), 1:e vice ordförande 

Johan Ågren (S) 

 

  

Övriga Närvarande 

 

 

 

Ulrica Westerlund, socialchef 

Kristine Hansson, nämndsekreterare 

 

Utses att justera Ingmarie Lindqvist 

Justeringens plats och tid 

 

 

Digital justering 2022-05-19 Paragrafer §§ 21-26 

Signerat av  Sekreterare 

 

 

Kristine Hansson 

 

   

Ordförande 

 

Henric Jakobsson 

 

   

Justerare 

 

Ingmarie Lindqvist 

 

   

 

 

BEVIS OM ANSLAG 

Protokoll för Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har justerats och anslagits på kommunens 

anslagstavla.  

Sammanträdesdatum 2022-05-11 

Anslaget sätts upp 2022-05-20 Anslaget tas ned 2022-06-11 

Förvaringsplats för protokollet Vård- och omsorgskontoret 

Signerat av  Kristine Hansson 
 

   

https://sign.visma.net/sv/document-check/ad230531-fe25-4989-b39b-630e30cbda13

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

2(8) 

2022-05-11 

 
 

 

  

 

 
 

 
 
Innehållsförteckning 
VON AU § 21 Dnr 2022/000003 
Aktuell information 3 

VON AU § 22 Dnr 2021/000011 
Egenkontroll - utredning barn och unga 4 

VON AU § 23 Dnr 2021/000138 
Information om äldre- och LSS-omsorgen 5 

VON AU § 24 Dnr 2022/000021 
Ekonomisk uppföljning 2022 6 

VON AU § 25 Dnr 2022/000035 
Grundläggande granskning 7 

VON AU § 26 Dnr 2022/000004 
Övriga frågor 8 

 

https://sign.visma.net/sv/document-check/ad230531-fe25-4989-b39b-630e30cbda13

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

3(8) 

2022-05-11 

 
 

 

  

 

 
 

VON AU § 21 Dnr 2022/000003 
 
Aktuell information 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas aktuell information från förvaltningsledningen. 
 
Sommarrekryteringen går ganska bra. Det är svårare att rekrytera till 
äldreomsorgen än LSS-omsorgen inför den här sommaren. 
 
Det finns inte någon covidsmitta i verksamheterna för tillfället. Det har 
under årets första månader varit hög sjukfråvaro bl.a. hade Äldrecenter 17 % 
frånvaro första kvartalet och hemtjänsten 11,5%. 
 
Kravet på att använda munskydd i verksamheterna är hävt från den 9 maj.  
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet. 
_____ 
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VON AU § 22 Dnr 2021/000011 
 
Egenkontroll - utredning barn och unga 
 
Ärende 
Vid sammanträdet redogörs för egenkontroll av ärendehantering inom 
området barn och unga. Två ärenden har kontrollerats och det som 
framkommer är att det finns brister i kommunikation med part/parter. 
 
Övrig aktuell information inom ifo:  
De har kommit igång med nya organisationen. I dagsläget är endast en som 
arbetar med mottaget, det kommer inom kort vara två personer. De 
socialsekreterare som ska jobba med barn och unga är på plats och 
hyrkonsulten har slutat. 
Biståndshandläggarna har haft en planeringsdag tillsammans med sin nya 
områdeschef. Biståndshandläggartjänsterna minskas med 0,8-tjänst. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Den mottagna informationen om genomförd egenkontroll samt läget inom 
ifo-verksamheten antecknas till protokollet.  
_____ 
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VON AU § 23 Dnr 2021/000138 
 
Information om äldre- och LSS-omsorgen 
 
Ärende 
Flytten till nya säbot Älven gick bra. På två dagar flyttade två 
verksamheter/två avdelningar. Qlip for You håller på att flytta in i ett rum 
för att kunna erbjuda fotvård. 
I dagsläget är dettvå i kö till säbo.  
 
Inom LSS kommer det att ske en extern placering av en brukare då behovet 
inte kan tillgodoses i kommunens egen verksamhet.  
 
Det finns fyra lediga platser i gruppbostad/servicebostad samt behov av att 
flytta brukare för att kunna ge bättre vård.  
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet. 
_____ 
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VON AU § 24 Dnr 2022/000021 
 
Ekonomisk uppföljning 2022 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas information om ekonomisk uppföljning per 30 
april. Muntlig information lämnas då analyser av resultatet inte hunnit 
göras än, preliminärt -4,8 milj.  
 
Tertialrapport 1/22 är under framtagande och beräknat underskott på helår 
efter effektiviseringar, planerade och pågående åtgärder -4,5 mkr. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet är inte nöjd med resultatet i den ekonomiska uppföljningen 
men är medveten om de svåra utmaningarna som finns inom ifo-
verksamheten. Arbetsutskottet ställer sig bakom de förebyggande åtgärder 
som genomförts inom området barn och unga samt är införstådd med att 
dessa medför ökade kostnader. 
 
Den muntliga informationen av ekonomisk uppföljning samt tertialrapport 
1/22 antecknas till protokollet. 
_____ 
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VON AU § 25 Dnr 2022/000035 
 
Grundläggande granskning 
 
Ärende 
Enligt kommunallagen 12 kap. 1 § ska revisorerna årligen granska all 
verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden i den 
omfattning som följer av god revisionssed. 
Granskningen har genomförts genom löpande insamling av fakta och 
iakttagelser (tex via nämndens protokoll och tillhörande underlag såsom 
mål- och budgetdokument, ekonomi- och verksamhetsrapporter, 
delårsrapporter, bokslut) och dialoger. 
 
Vid granskningen framkommer vissa brister och utifrån dessa har 
socialchefen upprättat en handlingsplan som presenteras vid 
sammanträdet. 
 
Beslutsunderlag 
Åtgärdsplan. 
Revisionsrapport. 
 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att anta föreslagen 
åtgärdsplan. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till  
vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att anta föreslagen 
åtgärdsplan. 
_____ 
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VON AU § 26 Dnr 2022/000004 
 
Övriga frågor 
 
Ärende 
Socialchefen informerar om man i verksamheten har lyft frågan om kravet 
på vaccination mot Covid-19 ska fortsätta att gälla. Frågan kan komma upp 
som ett ärende till nämnden inom kort. 
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